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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
13.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1027

J.post ID:
22/9317

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

010/22

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12.01.2022 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Formannskapet - 12.01.2022

5724898
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN
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03.01.2022
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Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
20/26742

J.post ID:
21/252521

Siv Herikstad
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Behandlingsutvalg
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Politisk saksnr.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

10.01.2022

003/22

Ungdomsrådet

12.01.2022

003/22

Hovedutvalg for barn og unge

18.01.2022

004/22

Formannskapet

26.01.2022

011/22

Kommunestyret

Skolebehovsanalyse 2021-2040

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.01.2022- 003/22
Anbefaling:
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.
Oversendes kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og prosjektering av
skoleprosjekter. Plan for utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av
kommunens budsjett og økonomiplan.
2. Den videre planleggingen skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:
a. Det bygges en ny 3-parallell skole på Ballerud. Skolen står klar til skolestart 2025.
b. Nye Sandvika barneskole skyves til tidsrommet 2030-2032 grunnet en noe senere
elevstallvekst enn tidligere antatt. Den nye skolen skal brukes som kombinert
barne – og ungdomsskole, og utvidelsen av Bjørnegård ungdomsskole kan
dermed skyves til 2038 (som anslått i LDIP 2021-2040). Endelig plassering av ny
barneskole i Sandvika fremmes i egen sak tidlig i analyseperioden.
c. Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i løpet av første kvartal 2027 og tas i bruk
fra skolestart samme år. Skolen bygges som en ungdomsskole uten spesiell
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tilrettelegging for barnetrinnet
d. Det legges fram egen sak om hvordan tilbudet for ungdomstrinnet på Fornebu
skal organiseres når Tårnet ungdomsskole står klar.
e. Oksenøya skole brukes til å avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst
skoleåret 23/24 og så lenge skolen har kapasitet.
f. Kommunedirektøren skal følge elevtallsutviklingen på Fornebu tett. Det skal
sørges for et godt tilbud til ungdomsskoleelevene frem til Tårnet skole står klar.
g. Det er på sikt behov for ny ungdomsskole i Østre Bærum. Dette ligger så langt
frem som 2040 eller senere. Det er usikkerhet knyttet til tidspunkt og dette vil
følges opp i rullering av skolebehovsanalysen om to år.
h. Skolekretsjusteringer ved skolene Levre og Emma Hjorth vedtas som de er
foreslått i tilleggsnotatet om utsettelse av Sandvika barneskole. Kretsjusteringen
vil tre i kraft fra skolestart 2023.
i. Skolekretsjusteringer ved skolene Storøya/Oksenøya og Snarøya vedtas som de er
foreslått i tilleggsnotat om forsinkelse av Tårnet ungdomsskole. Kretsjusteringen
vil tre i kraft fra skolestart 2023.
3. Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler med videre)
endres slik det fremgår av analysedokumentet.

SAKEN I KORTE TREKK
Formål og bakgrunn
Formålet med skolebehovsanalysen er å presentere kommunens behov for skoleplasser i et gitt
tidsperspektiv. Videre skal analysen peke på mulige løsningsskisser der det er hensiktsmessig, samt
identifisere videre utredningsbehov slik at kommunen har et riktig antall skoleplasser.
Bærum opplever befolkningsvekst, om enn noe lavere i inneværende tiår enn tidligere antatt. I 2030
vil det være ca. 850 flere elever i grunnskolen enn i dag, mens det i 2040 er estimert å være 2700
flere elever enn i dag. Det er behov for nye skoler i området Bekkestua-Høvik (Ballerud), i Sandvika
og på Fornebu og det er behov for å endre inntaksområder for å utnytte eksisterende kapasitet på
en hensiktsmessig måte. Det er ikke identifisert behov for utvidelser av noen skoler i denne
analysen.
Utfordringer og strategiske grep
Det kan forventes kapasitetsutfordringer i området Sandvika, Fornebu og i Bærum øst. I Bærum øst
skal skolene Jar, Stabekk, Høvik og Høvik verk avlastes av ny skole på Ballerud fra 2025, mens
Oksenøya skole står klar fra 2022. Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i 2027.
I Sandvika skal det bygges ny barneskole, men denne forslås skjøvet til tidsrommet 2030-2032
grunnet en noe senere elevstallsvekst enn først antatt. Det ble vedtatt kretsjusteringer i
inntaksområdene til skolene Jong, Evje og Levre i egen sak før sommeren 2021 (KST 076/21 23.6.21) for
å utnytte kapasiteten ved disse skolene. I tilleggshøring om utsettelse av Sandvika skole fra 2028 til
tidsrommet 2030-2032, ble det også pekt på mulige fremtidige justeringer i inntaksområder for å
ytterligere utnytte eksisterende kapasitet. Det er foreslått en kretsjustering mellom skolene Emma
Hjorth og Levre som vil gjelde fra skolestart 2023, mens de øvrige justeringene mot Evje og Levre
IKKE vedtas nå. Endringer i disse inntaksområdene må avklares ytterligere i senere
skolebehovsanalyser. Formålet med å omtale denne mulige endringen i dette høringsnotatet er å
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vise eksempel på hvordan vi kan utnytte eksisterende kapasitet ved en utsettelse av Sandvika
barneskole.
I tilleggsnotatet om forsinkelsen av Tårnet ungdomsskole, er det pekt på mulige løsninger for å
håndtere kapasitetssituasjonen på Fornebu fram til skolestart 2027 når Tårnet skal tas i bruk. En av
disse er kretsjustering mellom skolene Snarøya og Oksenøya/Storøya. Denne vil gjelde fra skolestart
2023.
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet
1. Utnytte eksisterende kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere
inntaksområder)
2. Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig)
3. Bygge nye skoler
4. Etablere større og mer effektive enheter i samsvar med Konsept for skoleanlegg i Bærum
kommune
5. Erverve tomter til fremtidige skolebygg

Tilleggsnotater om Sandvika barneskole og Tårnet ungdomsskole høsten 2021 og høring av disse
Endelig behandling av skolebehovsanalysen 2021-2040 ble utsatt til senhøsten/vinteren 2021/2022.
I november-desember 2021 ble det gjennomført en tilleggshøring knyttet til utsettelsen av Sandvika
barneskole og forsinkelsen av Tårnet ungdomsskole.
Notatene ble sendt til direkte berørte skoler og andre skolene i nærområdet. Høringssvarene er
oppsummert i saken og selve analysedokumentet, men det anbefales å også lese alle innspillene
som ligger vedlagt i eget hefte.
De to notatene ligger også vedlagt saken.
Høring våren 2021
Det ble våren 2021 gjennomført en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har hatt anledning til
å gi innspill til det opprinnelige høringsutkastet. Fristen for høringen var 9. april 2021, og det ble
totalt mottatt 30 høringssvar. Disse er samlet i et hefte som er vedlagt saken.
Innspillene er vurdert og behovsanalysen er oppdatert nå når den fremmes til politisk behandling.
Høringsmerknader som gjelder de aktuelle løsningsforslagene, er oppsummert i egne avsnitt.
Innspill av mer generell karakter knyttet til tema som størrelse på skoler, elevenes skolevei og
utearealer er omtalt og vurdert i dette saksframlegget, ikke i selve analysedokumentet.
Det er engasjement knyttet til analysen og de endringene som foreslås. Kommunedirektøren mener
det er nødvendig med de foreslåtte endringene, gitt den kapasitetssituasjonen kommunen har og
det viktige strategiske prinsippet om å utnytte eksisterende kapasitet.
Økonomi
Det er i analysen lagt vekt på å gjennomføre grep som begrenser investeringsbehovet i tråd med
justert LDIP 2021-2040 .
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Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Analysen med vedlegg

5703278
5703280

Behandlingen i møtet 10.01.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av Sissel Mette Nyberg, Ikke politiker
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.

Forslag fremmet av Tone Kristin Grøv, Ap
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.
• Julie Landmark, spesialrådgiver Statistikk og analyse i Bærum kommune orienterte innledningsvis
om sak 003/22 skolebehovsanalyse 2021-2040.
Votering:
Fellesforslag fra Nygerg og Viervoll ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Grøv oversendes kommunedirektøren.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-10.01.2022- 003/22:
Anbefaling:
Råd for personer med funksjonsnedsettelse ber om at universell utforming, som også ivaretar godt
inneklima og avskjerming (f.eks. små grupperom), legges til grunn i det videre arbeid med
prosjektering av skoleprosjekter hvor målsettingen må være at fleste mulig barn med forskjellige
funksjonsnedsettelser skal kunne gå på sin nærskole.
Oversendes kommunedirektøren
Kommunedirektøren bes fremlegge elevtall pr. skole.
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
10.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/672

J.post ID:
22/6331

Bente Rudrud Herdlevær
Christin Løbach

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Hovedutvalg for barn og unge

18.01.2022

007/22

Formannskapet

26.01.2022

012/22

Bærum kommunes Høringssvar - Forslag til endring i friskoleloven

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren anbefaler å fastholde de to godkjenningsgrunnlagene vidaregåande
opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt profil, jf. friskoleloven § 2-1 andre
ledd bokstavene h) og i).
2. Det anbefales også at tittelen Lov om frittstående skoler fastholdes.

SAKEN I KORTE TREKK
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i friskoleloven – oppheving av grunnlagene
for godkjenning av skoler etter § 2-1 andre ledd bokstavene h) vidaregåande opplæring i
yrkesfaglege utdanningsprogram og i) særskilt profil – nytt navn på loven på høring. Høringsnotater
kan leses her.
I høringsnotatet fra kunnskapsdepartementet foreslås det å oppheve de to
godkjenningsgrunnlagene vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt
profil, jf. friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i). Disse to grunnlagene kom inn i loven i
2015. Departementet foreslår at skoler som i dag er godkjent på disse to grunnlagene kun skal ha
adgang til å få godkjent nødvendige driftsendringer.
I tillegg foreslås det i høringsnotatet at skoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd
bokstavene h) og i), men som ennå ikke har kommet i drift, må starte sin virksomhet høsten 2022
for å beholde sine godkjenninger.
Departementet legger også frem forslag om å endre tittelen på loven fra lov om frittstående skolar
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(friskolelova) til lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).
Høringsfristen er 28.01.2022.
Forslag til høringssvar fra Bærum kommune
Kommunedirektøren vil i forslag til høringssvar fra Bærum kommune anbefale å fastholde de to
godkjenningsgrunnlagene vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og særskilt
profil, jf. friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstavene h) og i).
Kommunedirektøren anbefaler også å fastholde tittelen på loven Lov om frittstående skolar,
(friskoleloven).
Utkast til høringssvar fra Bærum kommune
Friskoler er i Bærum kommune sett på som et viktig supplement til barn og unge som av ulike
årsaker søker et opplæringstilbud utover det tilbudet den offentlige skolen gir.
Det er et mål for Bærum kommune at alle barn og unge skal ha mulighet til å realisere sitt potensial
innenfor de strukturene som skolen representerer. En bredde i skoletilbudet på alle nivåer, inklusive
videregående skole, speiler behovet og ønsket til befolkningen i kommunen. Faglig valgfrihet i
skoletilbudet er således en viktig faktor både for samfunnsutviklingen og for elevenes motivasjon og
gjennomføring.
Bærum kommune er opptatt av at det i påvente av Stortingets forventede lovbehandling våren
2022 bør etterstrebes likebehandling av alle innkomne søknader. Det er vurdert som uheldig å
stanse godkjenninger, både av søknader som allerede har kommet inn, og av søknader som vil
komme inn fram til fristen 1. februar, da konsekvensen av dette vil kunne medføre
forskjellsbehandling av søknader.
Bærum kommune har også vurdert departementets forslag til å endre tittelen på loven til lov om
private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova), og mener at en slik endring potensielt
henvender seg til en smalere søkergruppe enn tittelen Lov om frittstående skoler. Det er et viktig
poeng at tittelen også favner et opplæringstilbud som kommuniserer mangfold. Bærum kommune
mener derfor at tittelen på loven Lov om frittstående skolar, (friskoleloven) bør fastholdes.

Vedlegg:
Bærum kommunes høringssvar - Forslag til endring i friskoleloven

5719554
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
11.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/517

J.post ID:
22/4753

Bente Rudrud Herdlevær
Magnus Skjelmo Kristiansen

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

013/22

Høringssvar KS Debatthefte 2022 - På samme lag

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Bærum kommune vedtar innspill til KS Debatthefte 2022- På samme lag, slik det fremgår av vedlegg
1, oversendelse til KS.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til mandatet for lønns- og
avtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle temaer presentert gjennom debattheftet. I år omhandler
heftet spørsmål knyttet til prioriteringer i kommende hovedtariffoppgjør og tillitsreformen i
offentlig sektor. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS’ videre arbeid.
Årets debatthefte har tittelen «På samme lag».
Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling av Debattheftet 2022.
Redegjørelse
Årets debatthefte er todelt. Den første delen setter fokus på nye og bærekraftige løsninger for
arbeidslivet. Den andre delen fokuserer på tillitsreform i og for kommunal sektor.
Nye, bærekraftige løsninger for arbeidslivet
Bærekraften til velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i arbeid.
Det ligger et betydelig arbeidskraftpotensial i mer heltid, lavere sykefravær, redusert utenforskap,
lengre yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og ny oppgavedeling for riktig bruk av tilgjengelig
kompetanse, samt økt bruk av digitale løsninger. På tross av dette, er det en voksende
erkjennelse av at kommunesektoren alene verken vil ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller
økonomiske rammer til å betjene innbyggernes økte og endrede behov for tjenester. For å nå målet
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om bærekraftig utvikling, blir det naturlig å etablere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og
sivilsamfunnet i et mye større omfang enn vi har sett de siste tiårene.
I 2022 er det Hovedtariffoppgjør, det innebærer at det skal forhandles om både lønn og andre
arbeidsvilkår. Det er ventet at kommunesektorens rekrutteringsutfordringer blir et sentralt tema.
Kommunesektoren må fortsette å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Lønn alene vil
likevel i liten grad avhjelpe det langsiktige utfordringsbildet kommunene står overfor, og
framskrivningene viser at rekrutteringsutfordringene gjelder flere profesjonsgrupper innen helseog omsorgstjenesten.
KS’ lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle stillinger med lik utdanningslengde. De siste
årene før pandemien, ble arbeidstakere med universitets-/høgskoleutdanning prioritert ved
tariffoppgjørene. I 2021 vektla KS at hele laget i kommunesektoren hadde håndtert den
ekstraordinære situasjonen, og la opp til brede og samlende lønnsmessige tiltak med prosentvise
lønnstillegg. I tillegg ble det avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger, slik at partene lokalt fikk
mulighet til å fordele ut fra lokal lønnspolitikk og rekrutteringsutfordringer.
Før partene møtes til forhandlinger i 2022 er om lag to prosent allerede brukt som følge av
lønnsglidning og høyt overheng. Dersom prognosene for årslønnsveksten fra 2021 til 2022 på om
lag tre prosent stemmer, vil det kun være om lag én prosent disponibelt å forhandle om. En slik
ramme vil kreve tydelige prioriteringer.
For Bærum kommunes del er det fortsatt slik at ansatte med universitets-/høyskoleutdanning bør
prioriteres i årets hovedtariffoppgjør, særlig innen helse- og barnehagesektoren er det behov for
denne type kompetanse. Bærum kommune ligger tett på hovedstaden og det er stor konkurranse
om nettopp kompetansen. Dette er spesielt krevende da Oslo, som eneste kommune i landet, er et
eget tariffområde.
I løpet av pandemiperioden opplever kommunen et økt press knyttet til lønn og lønnsnivå for å
både rekruttere og beholde viktig kompetanse, dette gjelder i særlig grad for enkelt ansatte, men
også til dels grupper av ansatte, herunder spesielt sykepleiere.
Kommunen har et stort behov for å få nok arbeidskraft i de tjenester som krever at ansatte arbeider
i turnus. Særlig innen helsesektoren er det behov for at ansatte arbeider i turnus. Det er sentralt at
ubekvemstillegg kompenserer og motiverer ansatte for slikt arbeid, også med tanke på å oppnå en
større heltidskultur. Ubekvemstilleggene i Oslo har en annen innretning enn KS og gir en bedre
uttelling, dette gjelder spesielt ubekvemstilleggene for kveld/natt. Kommunedirektøren mener KS
bør endre sin innretning på dette feltet og nærme seg Oslo. I KS gis det et kronetillegg på minst 56
kr. per arbeidet time, mens Oslo gir et prosentvis tillegg på 40 %. Kommunen erfarer at vi mister en
ansatte til Oslo kommune, særlig innen gruppene med universitets-/høyskoleutdanning. Det
erkjennes at en slik endring vil være kostbar og ta en del av lønnsmidlene i lønnsoppgjøret, samtidig
som det vil treffe bredt for alle innen helsesektoren som arbeider turnus.
Allerede i 2019 ble det forhåndsavtalt at det i hovedtariffoppgjøret 2020 skulle settes av midler til
lokale lønnsforhandlinger for kap.4, såkalte pottforhandlinger. Grunnet pandemien og en svært
liten økonomisk ramme for lønnsoppgjøret i 2020 ble dette utsatt til 2021. De lokale forhandlingene
for kap.4, ca. 90 % av de ansatte, gav kommunene en lenge ønsket mulighet til lokale prioriteringer.
Sist det ble avsatt midler til lokale forhandlinger var i 2017. Kommunedirektørens prioriteringer for
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de lokale forhandlingene i 2021 var sykepleiere og vernepleiere som arbeider i turnus. Etter de
lokale forhandlingene har kommunen hevet sin garantilønn for disse gruppene slik at kommunen nå
ligger ytterligere over garantilønnen til KS.
For Debatthefte 2022 etterspør KS om det det bør avsettes lønnsmidler til lokale forhandlinger,
såkalte pottforhandlinger også i årets tariffoppgjør. Bærum kommune ønsker vanligvis
handlingsrommet som ligger i en lokal pott til forhandlinger. Likevel mener kommunedirektøren at
endring av innretning for ubekvemstillegg er mer sentral å få til i dette oppgjøret, det kan være
økonomisk utfordrende å både få økt ubekvemstillegg og lønnsmidler til lokale forhandlinger.
Kommunedirektøren mener det bør legges opp til lokale forhandlinger for 2023, og vi oppfordrer
partene forhåndsavtale det allerede nå.
Skulle det likevel settes av en lønnsmidler til lokale forhandlinger i 2022, må denne være av en
størrelse som gis kommunen det handlingsrommet den trenger.
En tillitsreform i og overfor kommunesektoren
Regjeringen har varslet en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og
tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner,
tillitsvalgte og ledelsen i store offentlige virksomheter. Samtidig vil regjeringen gi større frihet til
kommunale og regionale myndigheter, som de viktigste tjenesteyterne.
Tillit til og samarbeid med medarbeidere er grunnleggende i den norske ledelsesmodellen. Det er
medarbeiderne, gjerne sammen med brukere som er tettest på problemstillingene og dermed
løsningene. Tillit handler om at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom gjennom å jobbe
selvstendig, innenfor rammer satt av ledelsen. God tillitsbasert ledelse i kommunal sektor er
avgjørende for å skape gode tjenester til innbyggerne.
Tilliten må balanseres med kontroll. Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å
kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Kommunedirektøren er ansvarlig for
internkontrollen i administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. God
internkontroll bidrar i tillegg til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet
og at ressursene brukes effektivt og riktig. Godt internkontrollarbeid gir tillit og trygghet for både
ledere og medarbeidere og er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet.
Tilliten til kommuner og fylkeskommuner er også betinget av at hensyn til etikk, rettssikkerhet og
åpenhet ivaretas, og at man responderer og leverer på innbyggernes behov og forventninger.
Tilfredshet med offentlige tjenester betyr mye for befolkningens tillit Norge, men også høy
utdanning, høy organisasjonsgrad og høy valgdeltakelse har positiv effekt på tillit i samfunnet.
Staten stiller detaljerte krav til hvordan kommunene skal arbeide, og definerer konkrete plikter og
rettigheter som skal oppfylles. Det skaper dokumentasjons- og rapporteringsbehov som den enkelte
ansatte til slutt må bruke tid på. Mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring av
kommunene, som er de ansattes arbeidsgivere, vil redusere tidsbruk på kontroll, rapportering og
tilsyn og gi mer tid til å levere tjenester til innbyggerne.
Kommuneloven har siden 1992 bidratt til et mer samordnet og helhetlig rettslig rammeverk for
virksomheten i kommunesektoren. En tillitsreform i offentlig sektor bør ikke bidra til å styrke
båndene mellom de statlige og kommunale sektorinteressene, men heller stimulere til mer
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samordnet utvikling og gjennomføring av politikk, også på tvers av forvaltningsnivåene.
KS kan bidra både som interessepolitisk aktør og utviklingspartner i det lokale arbeidet med tillit i og
til kommunesektoren.
Seks spørsmål som KS ønsker belyst
På bakgrunn av tematikken for årets debatthefte ønsker KS tilbakemelding på seks spørsmål. De
seks spørsmålene følger under, mens forslag til svar vises i vedlegg 1. Det gjøres oppmerksom på at
KS ønsker at alle innspill sendes via et digitalt skjema. Forslag til svar er derfor skrevet for å passe
mottakers valgte format.
1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller
bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov?
2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling
med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre? I så fall hvilke?
3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?
4. Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform,
i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet?
5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en
tillitsreform i og overfor kommunesektoren?
6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt?
Vurdering
Kommunedirektøren mener høringsinnspillet, slik det fremgår av vedlegg 1, svarer ut Bærum
kommunes synspunkter på de seks sentrale spørsmålene fra KS. Kommunedirektøren tilrår at
innspillene i vedlegg 1 vedtas, og oversendes KS.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Saken bygger på tidligere uttalelser fra Bærum kommune og samarbeid med KS Storbynettverk.
Konsekvenser av beslutningene
Vedtaket har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Høringssvar KS Debatthefte 2022 - På samme lag
Vedlegg 2 - Debatthefte 2022 -På samme lag

5716655
5717688
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
04.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/21999

J.post ID:
21/252042

Svein Finnanger
Trond Liu Skaug

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

20.01.2022

002/22

Formannskapet

26.01.2022

014/22

Ny forskrift om fartsgrenser i kommunens sjøområde - til fastsettelse etter høring

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Lokal forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområde, i tråd det fremlagte reviderte forslag
vedtas.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Den nye nasjonale forskriften om fartsgrenser på sjøen av 22.04.2021 opphever eksisterende lokale
forskrifter om fartsgrenser på sjøen i alle landets kommuner. Kystverket har i brev til kommunene
gitt beskjed om det må fastsettes nye lokale forskrifter om fart dersom kommunene ønsker å
beholde lokale fartsgrenser.
Etter høringsrunden innstiller kommunedirektøren på å vedta lokal forskrift som fastsetter at 5
knop blir høyeste tillatte fart innenfor av avstand av 200 meter fra land eller øyer samt hele
sjøområdet på innsiden av Kalvøya og Høvikodden (Sandviksbukta) og sjøområde sør-øst for en linje
fra Snarøysundet , Storøy, Torvøya, Kjeholmen, Ostøy og Lille Ostsund. I praksis vil det være 5 knop
grense for største del av fjordbassenget innenfor øyene i hele Bærum med unntak at et større
sjøområde som er mer enn 200 meter fra land mellom Høvik (Veritas) og Fornebu/Snarøya der
grensen vil være 25 knop. Kommunedirektøren innstiller også på et forbud mot motorisert ferdsel
under Kalvøybrua.
Asker kommune har vedtatt 5 knop 150 meter fra land, mens Oslo har 200 meter grense. Asker har
samtidig bedt kommunedirektøren om å sende en ny sak på høring, hvor 5-knopsgrensen utvides til
å gjelde 200 meter fra land, slik som i Oslo. Det er etter dette sannsynlig at hovedregelen i både
Oslo og Asker vil bli 5 knop 200 meter fra land, og det er et sterkt argument for at Bærum bør
innføre tilsvarende bestemmelse.
Når det gjelder forslaget om å stenge for motorisert ferdsel under Kalvøyabrua, så er det mange
som støtter dette, samtidig som Politiet påpeker at de per i dag ikke vil ha kapasitet til å håndheve
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Tidligere behandling
Utkast til forskrift ble lagt fram for MIK 14. oktober 2021. MIK fattet vedtak om å sende forslaget på
høring, med tre alternative løsninger. Forslaget ble sendt på høring 5. november, med høringsfrist
5. desember, og det har kommet inn 28 høringsuttalelser i saken.
Redegjørelse
Vedtaket i MIK 14. oktober 2021 lød som følger:
Lokal Forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområder legges ut på offentlig høring med
følgende endringer:
Kommunedirektøren bes vurdere innføringen av ‘’kanoleder’’ i områder med mye maritim trafikk.
Nytt punkt a) under §2 Fartsgrense:
a) 5 knop er høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 250 meter fra land eller øyer, samt hele
sjøområdet på innsiden av sundet mellom Kalvøya og Høvikodden (Sandviksbukten).
Forslag 1:
Forslag til vedtak:
Lokal forskrift om fartsgrenser i Bærum kommunes sjøområder legges ut på offentlig høring med
følgende to alternativer under § 2 a):
Alternativ § 2 a) nr.1 :
5 knop er høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 150 meter fra land eller øyer, samt i følgende
område: Kommunens sjøområde på innsiden av sundet mellom 59°51'46.8"N 10°33'20.5"E og
59°51'49.8"N 10°33'36.3"E (Store Ostsund), sundet mellom 59°52'16.5"N 10°35'12.4"E og
59°52'16.9"N 10°35'15.4"E (Lille Ostsund) og sundet mellom 59°52'31.9"N 10°35'59.0"E og
59°52'32.0"N 10°36'07.1"E (Snarøysundet).
Alternativ § 2 a) nr.2:
5 knop er høyeste tillatte fart innenfor en avstand av 150 meter fra land eller øyer.
Forslag 2:
Det tillates ikke motorbåter under Kalvøyabroa.
Vedtaket fra MIK innebar at forskriften ble sendt på høring med tre alternative løsninger:
Alternativ 1: 5 knops fart innenfor 250 meter fra land.
Alternativ 2: 5 knops fart innenfor 150 meter fra land, samt i en sone innenfor alle de største øyene.
Alternativ 3: 5 knops fart innenfor 150 meter fra land, uten en større sone med lav fart.
Høringsinnspillene
Det har kommet inn 28 høringsuttalelser. Sammendrag av alle høringsuttalelsene er vedlagt som
vedlegg til dette saksfremlegget.
Over halvparten av høringsuttalelsene fremhever alternativ 2, med innføring av en 5-knopssone
innenfor øyene, som det beste alternativet. Det er også gjennomgående mange som fremhever
behovet for lavere fart flere steder. Samtidig er det flere høringsuttalelser som peker på andre
hensyn, som muligheten til å drive med vannsport. Det er flere som bruker området innenfor øyene
til vannski og wakesurf, som påpeker at alternativ 2 vil gjøre det umulig å drive med dette i
skjermede farvann. En sommerleir som drives utenfor Høvikodden ønsker å kunne la barna
fortsette å kjøre «romperister» og vannski etter motorbåt. Høringsuttalelsene som ønsker lav fart i

16
hele området representerer nok flere brukere enn de som peker på hensynet til vannsport, så det
kan legges til grunn at det er stor støtte for å senke farten flere steder sammenliknet med i dag. Det
må likevel legges til grunn at en fartsgrense på 5 knop i hele området innenfor øyene vil gå utover
en god del brukere av sjøen som driver motorisert vannsport.
Videre peker mange på at det er viktig med like regler i Bærum og nabokommunene. I forbindelse
med dette er det verdt å merke seg høringsuttalelsen fra Asker kommune, hvor de skriver at
kommunestyret har vedtatt 5 knop 150 meter fra land, men samtidig bedt kommunedirektøren om
å sende en ny sak på høring, hvor 5-knopsgrensen utvides til å gjelde 200 meter fra land, slik som i
Oslo. Det er etter dette sannsynlig at hovedregelen i både Oslo og Asker vil bli 5 knop 200 meter fra
land, og det er et sterkt argument for at Bærum bør innføre tilsvarende bestemmelse.
Når det gjelder forslaget om å stenge for motorisert ferdsel under Kalvøyabrua, så er det mange
som støtter dette, samtidig som Politiet påpeker at de per i dag ikke vil ha kapasitet til å håndheve
et slikt forbud.
Vurdering
Etter høringsrunden er det to hensyn som fremstår som viktigst at den nye forskriften ivaretar: For
det første behovet for lav fartsgrense av hensyn til myke trafikanter, og for det andre behovet for
likest mulig regler i kommuner som grenser til hverandre. Siden Asker nå planlegger å endre den
lokale forskriften slik at 5-knopssonen blir 200 meter fra land, og ikke 150 meter fra land, er det et
sterkt argument for at Bærum bør lage en tilsvarende generell regel. Kystverket har pekt på at det
vil kunne bli en kort periode hvor det er forskjell mellom kommunal og statlig forskrift i og utenfor
leden, dersom kommunen vedtar en annen avstand enn 150 meter som 5-knopssone. Dette er
likevel noe som kan rettes opp i ettertid, og anses som et mindre problem enn at Bærum skal bli
stående med en annen regel enn begge nabokommunene. Havne- og farvannsforvalteren mener at
MIK har mulighet til å fastsette 5 knopsgrense 200 meter fra land uten ny høring, da
høringsuttalelsene har belyst alternativene 250 og 150 meter fra land, og synliggjort de ulike hensyn
som gjør seg gjeldende.
Dersom det innføres en generell grense på 5 knop 200 meter fra land uten å innføre en større 5knopssone innenfor øyene, vil dette gi flere små og større «lommer» hvor det er tillatt med høyere
fart. Basert på høringsuttalelsene mener Havne- og farvannsforvalteren at det å kun innføre en 5knopssone 200 meter fra land ikke i tilstrekkelig grad vil ivareta hensynet til myke trafikanter og
behovet for lav fart.
Et par av høringsuttalelsene fra utøvere av vannsport foreslår at det innføres 5 knop flere steder
enn i dag, men at det opprettholdes noen områder innenfor øyene hvor det er tillatt med høyere
fart. Utfordringen med et slikt kompromiss er at det fortsatt må være mulig å skilte tydelig hvilke
områder som har 5 knops fartsgrense. For å sikre større områder innenfor øyene med lav fart, enkel
skilting, samtidig som det tas noe hensyn til de som bedriver motorisert vannsport, foreslår
kommunedirektøren en løsning med to definerte 5-knops-soner innenfor øyene. Når man deler det
opp i to områder, blir det mulig å beholde det største og mest åpne området mellom Høvikodden
og Ostøya som et område hvor det er tillatt med høyere fart, så lenge man er mer enn 200 meter
fra land.
I praksis betyr dette 5 knops fartsgrense 200 meter fra land, samt innenfor alle de store øyene, med
unntak av området mellom Kjeholmen, Torvøya, Høvikodden/Veritas, Saraholmen, Borøya og
Ostøya, i henhold til vedlagt kart. Kommunedirektøren mener dette forslaget balanserer hensynet
til de ulike brukergruppene på sjøen på en god måte.
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Et flertall av høringsinstansene som omtaler forbud mot motorferdsel under Kalvøyabrua støtter
dette. Det foreslås derfor at kommunen vedtar et slikt forbud. Når det gjelder egne kanoleder, så
vurderer kommunedirektøren at forslaget slik det nå legges fram vil sikre lav fart i svært store deler
av kommunens sjøområde. Det gjør behovet for egne merkede leder unødvendig. Det foreslås
derfor ikke å innføre dette.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Ingen intern prosess utover høringsrunden. Det har vært dialog med Skjærgårdstjenesten, Politiet
og nabokommuner i forkant av det opprinnelige forslaget, før høringen.
Konsekvenser av beslutningene
Forslaget antas å bedre sikkerheten i kommunens sjøområder, samt gjøre det enklere for
befolkningen å vite hvor det er 5 knops fartsgrense, og enklere for politiet å håndheve brudd på
fartsgrensene.
Vedlegg:
DEL TO MER OM SAKEN
Revidert forskriftstekst etter høring_til MIK_januar22
Kart over Fartsgrenser i sjø etter høring_ til MIK
Fartsgrenser i sjø_200__2

5702170
5702839
5702840
5712270
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
12.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/846

J.post ID:
22/8035

Eirik Lindstrøm
Irene Jensen

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Eierutvalget

19.01.2022

003/22

Formannskapet

26.01.2022

015/22

Kommunestyret

Generalforsamlings-, representantskaps- og rådsprotokoller 2021

Forslag til vedtak:
Fremlagte protokoller tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Det vises til sak behandlet i Eierutvalget 19/01-21, saksnr.: 002/22: Årshjul/arbeidsrutine 2022 –
Eierutvalgets oppfølgning av selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
«Politisk sekretariat sørger for at generalforsamlings-/representantskaps- og rådsprotokoller for
fjoråret fremlegges utvalget til orientering».
Protokoller fra følgende selskaper ligger vedlagt:
Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR)
·
·
·

Representantskapsmøte 29.04.2021
Representantskapsmøte 17.06.2021
Representantskapsmøte 16.12.2021

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)
·
·
·

Representantskapsmøte 01.02.2021
Representantskapsmøte 23.04.2021
Representantskapsmøte 21.10.2021

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)
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·
·

Rådsmøte 25.03.2021
Rådsmøte 18.11.2021

Kalk Eiendom AS – Tidl. Bærum kommunale eiendomsselskap AS (BKE AS)
·

Generalforsamlingsmøte 11.06.2021

Arba AS (ARBA)
·

Generalforsamlingsmøte 11.06.2021

Centro Asistencial Noruega SLU (CAN)
·
·

Ekstraordinært generalforsamlingsmøte 09.03.2021
Generalforsamlingsmøte 17.06.2021

Simula School of Research and Innovation AS (SIMULA)
·
·

Generalforsamlingsmøte 03.06.2021
Ekstraordinært generalforsamlingsmøte des 2021

Flytårnet Fornebu AS
· Generalforsamlingsmøte 11.05.2021

Steinverdi AS
· Stiftelsesmøte 30.06.2021

Vårt Sandvika AS
·

Generalforsamlingsmøte 10.06.2021

Vedlegg:
ABBR 1 - Representantskapsmøte 29.04.2021
ABBR 2 - Representantskapsmøte 17.06.2021
ABBR 3 - Representantskapsmøte 16.12.2021
ABV 1 - Representantskapsmøte 01.02.2021
ABV 2 - Representantskapsmøte 23.04.2021
ABV 3 - Representantskapsmøte 21.10.2021
VEAS 1 - Rådsmøte 25.03.2021
VEAS 2 - Rådsmøte 18.11.2021
BKE AS - Generalforsamlingsmøte 11.06.2021
ARBA - Generalforsamlingsmøte 11.06.2021
CAN 1 - Ekstraordinær generalforsamlingsmøte 09.03.2021
CAN 2 - Generalforsamlingsmøte 17.06.2021
SIMULA 1 - Generalforsamlingsmøte 03.06.2021
SIMULA 2 - ekstraordinær generalforsamlingsmøte des 2021

5722396
5722397
5722398
5722408
5722474
5722475
5722479
5722480
5722497
5722500
5722967
5722957
5722514
5722517
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Steinverdi AS - Stiftelsesdokument 30.06.2021
Vårt Sandvika AS - GFmøte 10.06.2021
Flytaarnet Fornebu - GFmøte 110521

5722523
5723534
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
16.11.2021
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/16621

J.post ID:
21/200903

Bente Rudrud Herdlevær
Hilde Stranden Lystad

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Eldrerådet

30.11.2021

045/21

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

29.11.2021

055/21

Ungdomsrådet

01.12.2021

073/21

Hovedutvalg for barn og unge

07.12.2021

094/21

Hovedutvalg for bistand og omsorg

08.12.2021

092/21

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

09.12.2021

123/21

Utvalg for samarbeid

07.12.2021

059/21

Planutvalget

09.12.2021

233/21

Formannskapet

15.12.2021

286/21

Kommunestyret

15.12.2021

149/21

Formannskapet

26.01.2022

016/22

Kommunestyret

Planlagte politiske saker 1. halvår 2022

Kommunestyret-15.12.2021- 149/21
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Formannskapet-15.12.2021- 286/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte:
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
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853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 123/21
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu - prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole

Planutvalget-09.12.2021- 233/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan

Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.12.2021- 092/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

Utvalg for samarbeid-07.12.2021- 059/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Sakene 843, 726, 860 og 151 føres opp til behandling i SAM.
Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 094/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg: Sakene
Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3 parallell BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn og unge.

Ungdomsrådet-01.12.2021- 073/21
Ungdomsrådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er planlagt satt opp ønsker Ungdomsrådet å få til behandling følgende saker:
- 857: Evaluering av sommerskolen i Bærum
- 551: Frivegger for gatekunst
- 828: Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
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- 828: Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- 151: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
- 532: Fornebu - vurdere å etablere møteplass/organisert virksomhet for ungdom
- 503: Fraværsrutiner i bærumsskolen
- 839: Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet

Eldrerådet-30.11.2021- 045/21
Rådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for eldrerådet:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre

Råd for personer med funksjonsnedsettelse-29.11.2021- 055/21
Anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum
Formannskapet-15.12.2021-286/21
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte:
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
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872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Vedlagt følger oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022.
Kommunedirektøren har vurdert realistisk framdrift i de anslag som er ført opp for når sakene
forventes å være ferdig fra kommunedirektøren. Sakene er prioritert og lagt ut i tid i tråd med de
rammene og føringene som ble lagt til grunn i sak om kommunedirektørens prioriteringer for 2022.
Uforutsette forhold eller nye utredningsoppdrag kan føre til at saker må forskyves i forhold til det
som er vist i oversikten. Det vil ta noe tid fra saken er ferdig fra kommunedirektøren til den kan
behandles i utvalget.
Vedlegg:
Planlagte politiske saker 1. halvår 2022

5656217

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Kommunestyret
Forslag fremmet av Ida Ohme Pedersen, Frp
Følgende saker sendes helt inn til kommunestyre:
ID 843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
ID 810 Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
ID 151 Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
ID 842 Sårbare grupper i Bærum - rapportering bruk av korona-pakke
Følgende sak avsluttes:
ID 567 Vinterhagen BP3
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Votering:
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Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Ida Ohme Pedersens forslag følger saken uten votering.
Kommunestyret-15.12.2021- 149/21:
Vedtak:
Saken utsettes i henhold til reglement for folkevalgte organers virksomhet § 3-3:
Møteleder bør normalt ikke åpne nye saker for behandling etter klokken 22.

Behandlingen i møtet 15.12.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte.
Formannskapet-15.12.2021- 286/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1. halvår 2022 tas til orientering.
Kjell Maartmann-Moes forslag følger saken til neste møte:
I tillegg til de oppførte sakene, ønskes følgende saker også til formannskapet
792 Fartsgrenser i sjø
872 Fornebu - prinsipper for nullutslipp
843 Morgendagens omsorg - bærekraftig tjenesteutvikling
430 Personalpolitikk - omstilling og nedbemanning
853 Forsvarlig bemanning
Saker med byplangrep f.eks. 056
557 Bibliotekmelding - (+BAUN)
Behandlingen i møtet 09.12.2021 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
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872: Fornebu prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-09.12.2021- 123/21:
Vedtak:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er satt opp ønsker utvalget seg forelagt følgende saker:
872: Fornebu - prinsipper nullutslipp
214: Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging296: Sandvika
bibliotek utvidelse146: Ballettlinje ved Bekkestua ungdomsskole
Behandlingen i møtet 09.12.2021 Planutvalget
Forslag fremmet av Reidar Kleppe, Ap
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan
Votering
Kommunedirektørens forslag med Kleppes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Planutvalget-09.12.2021- 233/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Følgende saker ønskes fremlagt også for planutvalget:
522 - Vegetasjon langs elver og bekker i Bærum
822 - Rullerende vedlikeholdsplan

Behandlingen i møtet 08.12.2021 Hovedutvalg for bistand og omsorg
Forslag fremmet av Line Norman Jernæs, MDG
Følgende saker bes legges frem for BIOM som referatsaker:
550 Ledighet i kommunale boliger 4. kvartal
67 BK veinormal for veier gang og sykkelstier
648 Handlingsplan for sykkel
828 Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Votering:
Tilleggsforslag fra MDG fikk 2 (1MDG, 1PP) stemmer mot 13 (6H, 2FR, 3AP, 1V, 1KRF) stemmer og
falt
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Hovedutvalg for bistand og omsorg-08.12.2021- 092/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.

Behandlingen i møtet 07.12.2021 Utvalg for samarbeid
Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H
Sakene 843, 726, 860 føres opp til behandling i SAM.
Forslag fremmet av Bjørn Sigurd Hjetland, UNIO
Sak 151 føres opp til behandling i SAM.

Votering:
Røtnes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hjetlands forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Utvalg for samarbeid-07.12.2021- 059/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg:
Sakene 843, 726, 860 og 151 føres opp til behandling i SAM.
Behandlingen i møtet 07.12.2021 Hovedutvalg for barn og unge
Forslag fremmet av Terje Heiestad, Ap
Sakene Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3
parallell - BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn
og unge.
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fremmet av Terje Heiestd (Ap) ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for barn og unge-07.12.2021- 094/21:
Innstilling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg: Sakene
Fraværsrutiner i bærumsskolen (saksid 503), Emma Hjort barneskole - utvidelse fra 2 til 3 parallell BP3 (sasid 110) og Berger barnehage- BP2 (saksid 256) behandles i hovedutvalg for barn og unge.

Behandlingen i møtet 01.12.2021 Ungdomsrådet
Votering:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 ble tatt til orientering.
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Ungdomsrådet-01.12.2021- 073/21:
Ungdomsrådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering.
I tillegg til sakene som er planlagt satt opp ønsker Ungdomsrådet å få til behandling følgende saker:
- 857: Evaluering av sommerskolen i Bærum
- 551: Frivegger for gatekunst
- 828: Tilstandsrapport skole og barnehage 2021
- 828: Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- 151: Skolekonsept - fremtidens skolebygg og arealprogram
- 532: Fornebu - vurdere å etablere møteplass/organisert virksomhet for ungdom
- 503: Fraværsrutiner i bærumsskolen
- 839: Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidetKommunedirektørens
forslag til vedtak:

Behandlingen i møtet 30.11.2021 Eldrerådet
Forslag fremmet av Svein Sørlie, Pp
I tillegg til allerede avmerkede saker i sakslisten ønsker eldrerådet å bli forlagt følgende saker:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
721 - Tanum kirkegård - bevaringsplan
722 - Gravplassene - søknad om permanent kommunalt forvaltningsansvar
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk (angår dette Artista - de eldres samlingspunkt?)
51 - Parkeringstrategi Bærum - revisjon (mange eldre avhengig av å benytte bil)
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi (eldre er stor brukergruppe på bibliotekene)
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering (viktig at eldre hensyntas i fremtidens
tjenester)
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning (mange eldre viktige bidragsytere i frivilligheten)
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering (viktig at eldre hensyntas)
567 - Vinterhagen (???)
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram (viktig at området tilrettelegges også for eldre)
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
Forslag fremmet av Ninja Sanner, H
I tillegg til allerede avmerkede saker i sakslisten ønsker eldrerådet å bli forlagt følgende saker:
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre

Votering:
Tilleggsforslag fra representant Sørlie (PP) ble behandlet i 14 punkter:
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"827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling" ble enstemmig vedtatt
"214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging" ble
enstemmig vedtatt
"721 - Tanum kirkegård - bevaringsplan" fikk èn (1PP) stemme og falt
"722 - Gravplassene - søknad om permanent kommunalt forvaltningsansvar" fikk èn (1PP) stemme
og falt
"718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk (angår dette Artista - de eldres samlingspunkt?)" ble
enstemmig vedtatt
"51 - Parkeringstrategi Bærum - revisjon (mange eldre avhengig av å benytte bil)" fikk èn (1PP)
stemme og falt
"577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi (eldre er stor brukergruppe på bibliotekene)" ble
enstemmig vedtatt
"93 - Carpe Diem - statusoppdatering" ble enstemmig vedtatt
"132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering (viktig at eldre hensyntas i fremtidens
tjenester)" ble enstemmig vedtatt
"511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning (mange eldre viktige bidragsytere i frivilligheten)" ble
enstemmig vedtatt
"131 - Digitaliseringsstrategi - revidering (viktig at eldre hensyntas)" ble enstemmig vedtatt
"567 - Vinterhagen (???)" fikk èn (1PP) stemme og falt
"869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram (viktig at området tilrettelegges også for eldre)" ble
enstemmig vedtatt
"865 - Bruker og pårørendeundersøkelse" ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra rådsleder Sanner (H) ble behandlet i èt punkt:
"802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre" ble enstemmig
vedtatt
Kommunedirekøtrens forslag til vedtak ble for øvrig enstemmig vedtatt

Eldrerådet-30.11.2021- 045/21:
Rådets anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for eldrerådet:
827 - Lokale vedtekter for gravplasser etter Statsforvalters behandling
214 - Universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum - rapport kartlegging
718 - Kadettangen 22 midlertidig bruk
577 - Bibliotekmelding - Forslag til strategi
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
132 - Handlingsplan for digitalisering 2021-24 - rullering
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
131 - Digitaliseringsstrategi - revidering
869 - E18 Sandvika sjøfront - planprogram
865 - Bruker og pårørendeundersøkelse
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre
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Behandlingen i møtet 29.11.2021 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Forslag fremmet av Sissel Mette Nyberg, Ikke politiker
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
Forslag fremmet av Tone Wirum Frydenberg, Ikke politiker
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2

Forslag fremmet av Tone Kristin Grøv, Ap
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
Forslag fremmet av Tine Lillemoen Asklund, SVUavhengigApSV
Følgende saker ønskes fremlagt også for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum
Votering:
Kommunedirektørens forslag med rådets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelse-29.11.2021- 055/21:
Anbefaling:
Oversikt over planlagte politiske saker 1.halvår 2022 tas til orientering med følgende tillegg som
ønskes fremlagt for råd for personer med funksjonsnedsettelse:
45 - Vallerveien 146 (Gjettum) – bolig -privat detaljregulering -1.gangsbehandling
839 - Forebyggende ruspolitisk arbeid i skoleverket og SLT - samarbeidet
865 - Bruker- og pårørendeundersøkelse
93 - Carpe Diem - statusoppdatering
828 - Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
511 - Frivillighetsmidler - fornyet ordning
802 - Oppfølging av sak om ensomhet - undersøkelse om ensomhet blant eldre 2022-2
67 - Bærum kommune veinormal for kommunale veier, gang og sykkelveier- etter offentlig høring
53 - Sandvika - gate og byromsplan- 1. gangsbehandling
566 - Barneboliger BP2
857 - Evaluering av sommerskolen i Bærum
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
13.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1027

J.post ID:
22/9337

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

017/22

Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer
1.

Tittel
Orientering om høring - mulig oppløsning av Viken fylkeskommune
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
13.01.2022
Saksansvarlig:
Saksbehandler:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
22/1027

J.post ID:
22/9338

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

26.01.2022

018/22

Henvendelser og innspill

Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumenter til orientering:

